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ฉบับที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ขาวที่นาสนใจ 
 

 

 
- จิตอาสา...แบงปน 

- หนังสือใหมหองสมุด  
- นับถอยหลังวันแดงชาด ครั้งที่ ๗  

  
สาระกนครัว 

- อาหาร ๘ ชนิดสรางภูมิสูหวัด 
 
เรื่องเลาจากหองเรียน 
- การเรียนรู ESL ของเด็กประถม 

- ชื่นชม...ชื่นใจ   

- เด็กเพลินรวมเดินธรรมยาตรา  

- ทีมครู STAR   

   
ชุมชนแหงการเรียนรู 
- ตรวจมะเร็งเตานม 

- ชวนเรียนไอคิโด 

- สมุดบันทึกปใหม 
 
เพลินตา เพลินใจ 
- ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 สุดสัปดาหที่ผานมา ครอบครัวเพลินพัฒนารวม ๔๐ คน ไดรวมเดินทางนำสิ่งของที่

ไดรับบริจาคในโครงการ ธารน้ำใจเพลินพัฒนา...ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  ไป

มอบใหถึงมือผูประสบภัยท่ีบานเกาะลอย และบานโคกตาพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง

เปนพื้นที่ที่น้ำยังทวมและยังไมไดรับความชวยเหลือมากนัก นำรายละเอียดความรวมแรง

รวมใจของชาวเพลินพัฒนามาเลาสูกันฟงในจดหมายขาวฉบับนี้ และรอติดตามชมภาพ

กิจกรรมแหงความประทับใจนี้ไดที่บอรดกำแพงขาว เร็วๆ น้ีคะ 

จิตอาสา...แบงปน 

 ปนี้มีพี่นองชาวไทยในหลายพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยน้ำทวม รวมทั้งชาวเพลิน

พัฒนาของเราดวย อาทิ ครูตน-ครูใหญมัธยม ครูสาว-ชวงชั้นท่ี ๑ ครูแหมมและครูมล-ชวงชั้น

อนบุาล โรงเรียนจึงไดจดัโครงการ ธารน้ำใจเพลนิพฒันา...ชวยเหลอืผูประสบอทุกภยั  ขึน้ 
ประกอบดวยกิจกรรมจิตอาสา เชน การไปชวยบรรจุสิ่งของบริจาคท่ีอาคาร อ.ส.ม.ท. (ชอง ๙) 

การเปดรบับริจาคเงนิและสิง่ของเพือ่นำไปชวยเหลอืผูประสบภยันำ้ทวมทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา 
และการเตรียมการชวยเหลือหลังน้ำลด 

 ตลอดสองสัปดาหที่ผานมา ธารน้ำใจของชาวเพลินพัฒนาก็หล่ังไหลมาไมขาดสาย หลายครอบครัวหอบหิ้วอาหารแหง 

น้ำดื่ม และของใชจำเปนมาบริจาค บางก็รวมสมทบทุนเปนเงินบริจาค หลายคนโทรศัพทมาสอบถามและเสนอตัวชวยเหลือในดาน

ตางๆ และมีอีกมากมายท่ีลงแรงมาชวยงาน เชน นองเฟนเฟนและนองมิมมี่ ชั้น ๑๐ ชวยกันทำโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ 

นองภีม ชั้น ๘ นำกลองและกระดาษหอของขวัญเหลือใชมาทำเปนกลองรับบริจาคสีสันสดใส รวมไปถึงผูบริหารโรงเรียน 

คุณคเชนทร เบญจกุล ที่ประชาสัมพันธโครงการผานทางเฟซบุค เพื่อชักชวนเพื่อนๆ มาทำความดีรวมกัน 

 ในชวงช้ันที่ ๑ ไดจัดกิจกรรมชวนเด็กๆ เรียนรูถึงภัยน้ำทวมในครั้งนี้ โดยนำภาพขาวความเดือดรอนจากภัยน้ำทวมมาให

เด็กๆ ดู แลวชวนคิดวา ถาเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับเรา เราจะรูสึกอยางไร จะทำอยางไร แลวคิดวาเราจะมีสวนชวยเหลือผูประสบภัย

น้ำทวมไดอยางไร เพื่อใหเด็กๆ รวมรับรูถึงความเดือดรอนของเพื่อนรวมสังคม และมีจิตใจชวยเหลือแบงปน โดยนักเรียนชั้น ๓ ได

รวมกันขนของจากจุดรับบริจาคตางๆ มายังโถงอาคารประถมตนและคัดแยกประเภทส่ิงของ ขณะที่นักเรียนชั้น ๑ และช้ัน ๒ รวม

กันจัดกิจกรรมหาทุนในงานลมขาวเบาฯ อยางแข็งขัน 
 นอกจากนี้ยังมีเด็กๆ คุณครู และผูปกครองอีกมากที่รวมกันจัดกิจกรรม

หาทุนชวยน้ำทวมในงานเทศกาลลมขาวเบาฯ ท่ีผานมา เชน รานขายอาหารของ

คุณครูกลุมอาสาเพลินพัฒนา ซุมของชมรมเย็บปกถักรอย รานขาวไขเจียวของชั้น 

๑๐ รานขนมปงบานคุณมนของครอบครัวนองสายปานชั้น ๙ 
(www.baankhunmon.com) ฯลฯ 
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 หลงัจบงานลมขาวเบาฯ ในวันเสารที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ เดก็ คร ูและผูปกครองจติอาสาตางมาชวยกนั

จัดแยกและบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ไดรับบริจาคมาลงถุง จำนวน ๗๒๐ ชุด เพื่อนำไปมอบใหกับชาวบานผู

ประสบภยันำ้ทวมทีห่มูบานเกาะลอย ต.หวัรอ อ.พระนครศรอียธุยา (บานของคณุครแูหมม ชวงชัน้อนุบาล) ๒๘๐ ชดุ 
และบานโคกตาพรหม ต.เตาเลา อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา ๔๔๐ ชุด 
 เชาวันอาทิตยที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ครอบครัวเพลินพัฒนาท่ีประกอบดวยเด็กๆ ผูปกครอง จำนวน 

๔๐ คน มาถึงโรงเรียนกันแตเชาตรูเพื่อชวยกันขนของบริจาคข้ึนรถบรรทุก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกรมทหาร 

ปนใหญตอสูอากาศยานท่ี ๒ กอนออกเดินทางมุงหนาสูหมูบานเกาะลอย ซ่ึงชาวบานจำนวน ๒๘๐ หลังคาเรือน ได

พายเรือมารอรับถุงยังชีพอยูกอนแลว จากน้ันเดินทางตอไปยังบานโคกตาพรหม อ.บางซาย ท่ีน้ำยังทวมอยูมาก 

ชาวเพลินพัฒนาจึงตองแบงกลุมกันขนของลงเรือ แลวนำไปมอบใหกับชาวบานริมสองฝงคลอง ที่มารับของดวยคำ

ขอบคุณ คำอวยพร และรอยย้ิม 

รายละเอียดการสมทบทุนชวยผูประสบภัยน้ำทวม 

 
ชื่อ จำนวนเงิน (บาท) 

คุณคเชนทรและเพื่อน 33,000.00 

ครอบครัวนองยุงขาว ช้ัน ๔/๓, นองขาวกลอง ตอ.๔ 5,000.00 

ครอบครัวนองพี ช้ัน ๙ 2,000.00 
ครอบครัวสิริภัทรวณิช 1,000.00 
ครอบครัวแสนสุขทวีทรัพย 2,000.00 

คุณโอ  กริชชาญชัย 1,000.00 

ลุง ปา นา อา นองณาญา อ.๒/๓ 1,680.00 

คุณแมนองลินดา ชั้น ๒/๒ 1,000.00 
คุณแมของบุง ช้ัน ๒/๒, นองไบรท ชั้น ๑๑ 2,000.00 

ไมประสงคออกนาม 1,500.00 
รายไดจากกลองบริจาค 11,135.00 
คุณแมนองออม 1,000.00 
รานขนมปงบานคุณมน (นองสายปาน ชั้น ๙) 7,271.00 

ซุมนักเรียนช้ัน ๑ - งานลมขาวเบา 7,890.25 

ซุมนักเรียนช้ัน ๒ - งานลมขาวเบา 10,000.00 

คณะครูชั้น ๓ 1,300.00 

ซุมอาสาเพลินพัฒนา - งานลมขาวเบา 1,000.00 

ซุมนักเรียน ช้ัน ๑๐  - งานลมขาวเบา 4,173.00 

ซุมเชาจานชาม - งานลมขาวเบา 13,400.00 

ซุมชมรมเย็บปกถักรอย - งานลมขาวเบา 500.00 

ซุมชวยน้ำทวม - งานลมขาวเบา 15,400.00 

บริจาคซ้ือน้ำปลา 1,600.00 
รวม 124,849.25 
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รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

ยอดเงินบริจาค 124,849.25 

รายจาย 
(คาเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา น้ำดื่ม และคาเดินทาง) 

116,380.75 

ยอดเงินคงเหลือ

(ทุนสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือหลังน้ำลด)

8,468.50

นบัถอยหลงัวนัแดงชาด ครัง้ที ่๗ 
 

 กอนถึงวันกีฬาแดงชาด คร้ังที่ ๗ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร

ที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ คณะกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาดที่

ประกอบดวยคุณครูกีฬา และคุณคร-ูบุคลากรจากหนวยงาน

ตางๆ ไดทยอยเตรียมงานในสวนตางๆ อาทิ การจับสลากหมูสี 

การแขงขันกีฬาแดงชาดรอบคัดเลือกในชวงเย็นหลังเลิกเรียน 

การคัดเลือกคณะกรรมการในแตละหมูสี และการจัดทำเส้ือ

กีฬาแดงชาดประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ภายใตแนวคิดของ

การแขงขันกีฬาแดงชาดในปนี้ที่วา สังคมดีไมมีขาย อยาก

ไดตองรวมสราง

 เส้ือกีฬาแดงชาดในปนี้ตัดเย็บดวยผายืด มีปก ปก

สัญลักษณประจำหมูสี และสัญลักษณ “สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” โดยสัญลักษณประจำหมูสีทั้ง ๔ หมูนี้ไดรับ

ความอนุเคราะหจากคุณพอคอลิด มณีวงศ  (คุณพอของนองอะลิฟ ชั้น ๓/๔ และนองฟารีดา ชั้น ๖/๓) ชวยออกแบบ โดยนำ

หลักคิด สีประจำหมู ความหมาย และสัญลักษณประจำหมูสีในงานกีฬาแดงชาดครั้งที่ผานๆ มา มาเปนแนวคิดในการออก

แบบ 

 ขอขอบคุณครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคนที่มารวมกันสรางสรรคสิ่งดีงามตามกำลังและความสามารถของแตละคน ไมวา

จะเปนการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ การจัดกิจกรรมหาทุน การคัดแยกส่ิงของและบรรจุถุงยังชีพ ตลอดจนการรวมเดินทางนำถุง

ยังชีพไปมอบใหกับชาวบานผูประสบภัยในพื้นที่ ซ่ึงนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงน้ำใจและจิตใจที่เอื้อเฟอแบงปนของครอบครัวเพลิน

พัฒนาแลว ความรวมแรงรวมใจในคร้ังนี้ยังเปนการทำดีใหเด็กๆ ลูกหลานของเราไดเห็น…เพราะเด็กจะเปนอยางที่เราเปน 

มากกวาเปนอยางที่เราบอกหรือสอนใหเขาเปน 

สรุปยอดเงินสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม 

หนังสือใหมหองสมุด 
 คุณแมนองตาล อนุบาล ๓/๒ นำหนังสือ WORLD CUP 1930-2010  
มาบริจาคเขาหองสมุดประถมใหเด็กๆ ท่ีชื่นชอบกีฬาฟุตบอลไดศึกษาเรื่องราวความ

เปนมาของการแขงขันฟุตบอลโลก เหตุการณสำคัญในประวัติศาสตรฟุตบอลโลก ต้ังแต

ป ค.ศ.๑๙๓๐-๒๐๑๐ พรอมดวยประวัตินักเตะระดับแนวหนาของโลก ในรูปแบบภาพ

การตูนนาอาน คอบอลรุนเล็กรุนใหญสามารถไปหยิบยืมมาอานกันได และขอขอบคุณ

คุณแมนองตาลที่นำหนังสือดีๆ มาแบงปนกันคะ 

นับถอยหลังวนัแดงชาด ครัง้ที ่๗
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สำหรับสัญลักษณ “สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” เปนผลงานการออกแบบของนายธาดา สุวรรณเสรีเกษม 
(เจ) นักเรียนชั้น ๑๒ ที่ชนะการประกวดในโครงการครอบครัวสัมพันธ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนในภาคฉันทะ-วิริยะท่ีผานมา เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีของชุมชนเพลินพัฒนา กอนจะขยายไปสูสังคมใหญตอไป โดยคุณพอคอลิด มณีวงศ ชวยปรับแตงเพิ่มเติม

เพ่ือความเหมาะสมในการนำมาใชงานในลักษณะของตราสัญลักษณ แตยังคงรักษาแนวคิดท่ีมากับการออกแบบไวอยางครบ

ถวน 
โรงเรียนขอขอบคุณ คุณพอคอลิด มณีวงศ ไว ฌ ที่นี้ดวยคะ 
 
   

หมูสี ครูประธานหมู นักเรียนประธานหมู 

นกเงือก คุณครูสุธนา   สิริธนดีพันธ (ครูแอน) 
หนวยวิชาภาษาไทย ชช.๑ 

ด.ช.รพีพงษ ทวีโชติรัฐกรณ (โปเต) ชั้น ๙ 

มด คุณครูสุมนา   แทนบุญชวย  (ครูโนต) 

หัวหนาพัฒนาหนวยวิชาคณิตศาสตร ชช.๑-๓ 

ด.ช.ศรัน   สุดลาภา  (โดนัท) ช้ัน ๙ 

ภูเขา คุณครูนฤนาท   สนลอย (ครูโอง) 

หัวหนาพัฒนาหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ 

ด.ช.อภิเดช   โพธิ์ศิริสุข (เอก) ชั้น ๙ 

ดอกไม คุณครูสิรินยา   จิรพิศิษฐ (ครูปอม) 

หัวหนาพัฒนาหนวยวิชา ESL 

ด.ช.การัณย   ศิริพรอนุกูล (กาน) ชั้น ๙ 

ประธานหมูกีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๗ 

 
อาหาร ๘ ชนิดสรางภูมิสูหวัด 

การรับประทานอาหารที่มีประโยชนโดยเฉพาะอาหาร ๘ ชนิดดัง

ตอไปน้ี เชื่อวาอาจใหผลในการชวยเพิ่มภูมิตานทานปองกันหรือลดความ

รุนแรงของหวัด ไปดูกันวามีอะไรบาง 

๑.อาหารรสเผ็ดรวมทั้งเครื่องเทศ ลดอาการคัดจมูก ชวยให

หายใจโลงขึ้น 

๒.กระเทียม ชวยลดอาการหวัด จะเติมลงในอาหารหรือเคี้ยว

สดๆ วันละ ๑-๒ กลีบก็ได  

๓.ดื่มน้ำมากๆ แทนท่ีจะดื่มกาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มี

รสหวาน อาจด่ืมน้ำผลไมคั้นสดบางเพื่อเสริมวิตามินซี เครื่องดื่มรอนๆ 

เชน ชา น้ำมะนาวอุน ชวยลดเสมหะได  

๔.ซุปไกรอนๆ ชวยลดอาการคัดจมกู อาจเตมิผักหลายๆ ส ีเพือ่เพิม่สารตานอนมุลูอสิระ ทำใหรางกายแขง็แรง 
ซุปไกที่ผานกระบวนการตุนเคี่ยวนานๆ จนโปรตีนยอยสลายเปนไดเปปไทด จะชวยกระตุนภูมิคุมกัน ทำใหรางกายสดช่ืน 

และยังใหโปรตีนที่ดีตอรางกายอีกดวย  

๕.สารตอตานอนุมูลอิสระ เชน เบตาแคโรทีน (วิตามินเอ) วิตามินซี วิตามินอี ชวยกำจัดส่ิงแปลกปลอมหรือ

เชื้อโรคเขาสูรางกาย ปองกันการติดเชื้อ ผักและผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูง เชน แครอท ผักใบเขียวจัด สม ฝรั่ง องุน 

แคนตาลูป มะละกอสุก เปนตน  

๖.ผลไมตระกูลสม ซ่ึงมีวิตามินซีสูง ชวยลดความเส่ียงการติดหวัดโดยเฉพาะผูที่สูบบุหรี่หรืออยูในแวดวงคน

สูบบุหรี่ เพราะบุหรี่เองเพ่ิมความเส่ียงการเปนหวัดและทำใหรางกายตองการวิตามินซีสูงขึ้น  

๗.อาหารอื่นๆ ที่เปนแหลงวิตามินซี เชน ฝร่ัง พริกหวาน สตรอเบอรรี่ สับปะรด กะหล่ำปลี ลวนแลวแตชวย

เพ่ิมภูมิตานทาน  

๘.ขิง ชวยลดอาการหวัดและปองกันหวัด น้ำขิงรอนๆ ผสมกระเทียม ๒-๓ กลีบ ชวยใหระบบหายใจทำงาน

คลองข้ึน 
(ที่มา : www.kroobannok.com) 

 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 
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การเรียนรู ESL ของเด็กประถม 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 

กิจกรรมเพ่ือนทางจดหมาย (Pen pal) 

 ในภาคเรียนน้ีเด็กๆ ชั้น ๓ ไดรับพัสดุกลองใหญที่สง

ตรงมาจาก St Paschal Baylon Catholic Primary School 

ประเทศอังกฤษ ขางในบรรจซุองจดหมายสนีำ้ตาลหลายสบิซอง 
บนหนาซองเขียนคำวา Dear friend พรอมชื่อและ

อายุของเจาของจดหมายแตละซองกำกับไว บางซองมีภาพ

วาดนารักๆ แถมมาใหดวย 

เมือ่เปดดขูางใน เดก็ๆ ตางตืน่เตนกบัจดหมายลายมอื

ภาษาองักฤษตวัโตๆ ของเพือ่นจากแดนไกลทีเ่ขยีนแนะนำตัวเอง

ดวยประโยคบอกเลางายๆ เชน ชื่อ อายุ วันเดือนปเกิด ชื่อ

โรงเรียน จำนวนพ่ีนอง วิชาที่ชอบเรียน ภูมิอากาศ ฯลฯ พรอม

ดวยคำถามท่ีตนอยากรูเกี่ยวกับเพื่อนใหมในเมืองไทย ซ่ึงคุณ

ครูกอย-ตติยา  มุงธัญญา คุณครู ESL ระดับชั้น ๓ นำมาให

เด็กๆ ชวยกันอานและชวยกันแปล 

จดหมายหอใหญจากแดนไกลในคร้ังนี้คือสวนหนึ่ง

ของโครงการ “เพื่อนทางจดหมาย” (Pen pal) ท่ีคุณครูผึ้ง-  

พูนภัทรา พูลผล (คุณแมนองพอล ชั้น ๓/๔) ชวยประสานกับ

ทางโรงเรยีนประถมในประเทศองักฤษ เพือ่ใหเดก็ๆ ทัง้สอง

โรงเรยีนไดพัฒนาทักษะการเขียนและการส่ือสารภาษา

อังกฤษ ผานกิจกรรมการเขียนจดหมาย ท้ังยังไดแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและสรางมิตรภาพระหวางกัน 

หลงัจากชวยกนัอานและแปลจดหมายทีไ่ดรบั คุณครู

กอยก็ชวนเด็กๆ ชวยกันรางจดหมายที่จะเขียนตอบกลับไป 

เชน เด็กๆ อยากบอกอะไรกับเพื่อน อยากถามอะไรเพื่อนบาง 

คิดวาเพื่อนเรียนเหมือนเราไหม เปนตน โดยคุณครูกอยชวย

เขียนประโยคตางๆ ที่เด็กๆ แตงลงบนกระดาน แลวเวนวาง

ขอมูลสวนตัวที่แตละคนจะตองเติมเองไว เชน อายุ ชื่ออาหาร

ที่ชอบ ประเภทกีฬาที่ชอบพรอมเหตุผล เปนตน 
กิจกรรมนี้ทำใหเด็กๆ สนุกกับการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งยังไดเรียนรูรูปแบบการเขียน

จดหมาย ไดทบทวนคำศัพทและรูปประโยคที่เคยเรียนรู และ

ไดรูจักคำศัพทใหมๆ เพิ่มเติม

เขาไปในคลังคำศัพท ซึ่งจะ

คอยๆ เพิ่มพูนข้ึน พรอมไปกับ

มิตรภาพที่งอกงามใน

จดหมายฉบับตอๆ ไป 

 

 คุณครูปอม-สิรินยา จิรพิศิษฐ หัวหนาพัฒนาหนวย

วิชา ESL บอกเลาถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหนวย

วิชา ESL ชวงช้ันที่ ๑ และ ๒ ในภาคจิตตะวายังคงมุงเนนการ

พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการ

เขียน โดยมีแนวทางพัฒนาทักษะในแตละดานดังนี้ 

ทกัษะการฟง คณุคร ูESL จะใชภาษาองักฤษในการ

จัดการเรียนการสอน และขอความรวมมือผูปกครองชวยสราง

บรรยากาศการฟงภาษาอังกฤษท่ีบาน เพื่อใหเด็กๆ คุนเคย

กับเสียงในภาษาอังกฤษ เชน การดูการตูนหรือภาพยนตร

เสียงภาษาอังกฤษ การฟงเพลงหรือขาวภาษาอังกฤษ หรือ

ชวนเด็กๆ เขาไปเลนเกมฝกทักษะการฟงในเว็บไซตสงเสริม

การเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยสามารถเปดดูไดที่เว็บไซต

โรงเรียน หัวขอ แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ

 ทักษะการพูด นักเรียนจะตองพูดนำเสนอเปน

ภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียน ESL หลังจบการเรียนแตละตอน 
(ประมาณ ๓ สัปดาห) ในสัปดาหที่ ๙ นักเรียนทุกคนจะตอง

สอบพูดนำเสนอเปนภาษาอังกฤษคนละ ๒-๓ นาที และใน

สัปดาหที่ ๑๐ นักเรียนจะตองนำเสนองานเปนภาษาอังกฤษ

ในงานชื่นใจ...ไดเรียนรู  
 ทักษะการอาน นักเรียนชวงช้ันที่ ๑ จะตองอาน

หนงัสอืนอกเวลาชดุ Oxford Reading Tree อยางนอย ๓ เลม

ตอภาคเรียน สวนชวงช้ันที่ ๒ จะอานหนังสือนอกเวลาท่ี

หลากหลายขึ้น อยางนอย ๖ เลมตอภาคเรียน 

ทักษะการเขียน นักเรียนจะมีสมุดบันทึกคำศัพท 

และแตงประโยคจากคำศัพทนั้น โดยชวงช้ันที่ ๑ จะมีคำศัพท

หลัก ๒๐-๒๕ คำตอสัปดาห ชวงช้ันที่ ๒ จำนวน ๒๕-๓๐ คำ

ตอสัปดาห  
 นอกจากนี้ยังไดจัดระบบใหครู ESL ในระดับชั้น

เดียวกันเขารวมสอนดวยกัน (Co-teaching) เพื่อเรียนรูและ

พัฒนาวิธีการสอน ตลอดจนรวมชวยเหลือนักเรียนที่ตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ โดยเฉพาะในทักษะการอานและการ

เขียน 

ู ู

ติม

กับ
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 ชื่นชม...ชื่นใจเด็กเพลินพัฒนา นองเติม-ด.ญ.เติมรัก ชัยวัฒน ชั้น ๖/๓ ท่ีผลงาน Ordinary Instrument ผาน

เขาถึงรอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวด HONDA ASIMO SUPER IDEA CONTEST 6  เวทีประชันจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรคของเด็กๆ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๖ จากผลงานการประกวดกวา๕๐,๐๐๐ ชิ้นจากท่ัวประเทศ 
 นองเติมไดแรงบันดาลใจในการออกแบบ Ordinary Instrument จากประสบการณการเลนดนตรี (ไวโอลิน) ของ

ตนเอง ที่พบวาสมุดโนตเพลงนั้นคอนขางหนัก และกลองใสเครื่องดนตรีก็มีขนาดใหญ บวกกับคุณครูดนตรีเคยเลาใหฟงวาเวลาไป

เลนดนตรีกลางแจงแลวตองเจอปญหาโนตเพลงโดนลมพัดจนปลิว นองเติมจึงออกแบบ Ordinary Instrument เพื่อแก

ปญหาดังกลาว ซึ่งประกอบดวย ขาตั้งโนตเพลง (Ordinary Stand) ที่พับและปรับขนาดได มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว ดานบน

ขาตั้งเปนจอ LCD 3D แสดงโนตเพลง และกลองใสเครื่องดนตรี (Ordinary Box) ขนาดกะทัดรัด ผลิตดวยวัสดุน้ำหนักเบา ดานใน

มีชองสำหรับใสเครื่องดนตรีและขาตั้งโนตเพลง ซึ่งสะดวกแกการพกพาและแกปญหาโนตเพลงปลิวเมื่อตองเลนกลางแจง 
จากเกณฑการคัดเลือกท่ีประกอบดวย ความคิดสรางสรรค ไมซ้ำใคร ประโยชนของผลงาน เปนจินตนาการท่ีเคล่ือนที่

หรือเคลื่อนไหวไดอยางเหมาะสม มีความเปนไปได และผลงานตรงกับแนวคิดหรือปญหาท่ีตองการแกไข ทำให Ordinary 

Instrument เปน ๑ ในผลงาน ๘๐ ชิ้น (จากทั้งหมด ๕๐,๘๑๒ ชิ้น) ท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูรอบ ๒ รอบฝนท่ีเปนจริงของฉัน (My 

Dreams Come True) โดยไดทุน ๑,๐๐๐ บาท มาสรางสรรคแนวคิดจากกระดาษสูแบบจำลองผลงาน แลวนำเสนอในรอบตอไป 

ซึ่งนองเติมไดรับคัดเลือกเปน ๑ ใน ๓๐ คน (ประถมตน ๑๕ คน และประถมปลาย ๑๕ คน) ที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศคะ 
แมวานองเติมจะไมไดเปน ๑ ใน ๖ ที่ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ แตการทาทายตัวเองดวยการเขารวม

การประกวดอยางมุงมั่นตั้งใจ คือความกลาที่นาช่ืนชม 

และตลอดเสนทางจาก ๑ ใน ๕๐,๘๑๒ ชิ้น จนมาสูการ

เปน ๑ ใน ๓๐ ชิ้น คือประสบการณอันมีคาที่จะทำให

นองเติมเติบโตตอไปในเสนทางแหงการสรางสรรคคะ 

เด็กเพลินรวมเดินธรรมยาตรา พลนรวมเดนธรรมยาตรา

 

ในวันที่ ๑-๘ ธ.ค.๕๓ (ออกเดินทางจากโรงเรียน

ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๓) นักเรียนช้ัน ๑๐ จำนวน ๒๒ คน 

และคุณครูมัธยม จะไปรวมเดินธรรมยาตราในโครงการ              

“ธรรมยาตราเพี่อลุมน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๑ : โลก

รอน เยน็ธรรม” จากวดับานชอระกา ต.บานชอระกา        

อ.เมอืงชยัภมูิ จ. ชัยภูมิ สูวัดบานตาดภูทอง ต.บานตาดริน

ทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปนระยะทางกวา ๘๐ กิโลเมตร 

การเดินธรรมยาตรานี้ริเริ่มโดยหลวงพอคำเขียน สุวัณโณ 

และพระไพศาล วิสาโล เจาอาวาสวัดปาสุคะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 

เพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ำลำปะทาว โดยออกเดินเทาไป

ตามหมูบานท่ีอยูตามทางผานของลุมน้ำลำปะทาว แลวหยุดพักทำ

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติกับชาวบานในแตละหมูบาน 

รวมถงึการฉนัเพลของพระและมือ้กลางวนัของผูรวมขบวน ซึง่ชาวบาน

จะจัดเตรียมไวให จากนั้นจึงออกเดินทางตอไปยังหมูบานถัดไปใน

ชวงบาย แลวแวะทำกิจกรรม พรอมพักคางคืน กอนจะออกเดินทาง

ตอในวันรุงขึ้น รวมระยะเวลาท้ังสิ้น ๘ วัน 
 การไปรวมเดินธรรมยาตราในครั้งนี้เปนสวนหน่ึงของ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีเด็กๆ จะไดเรียนรูทักษะชีวิตและทักษะ

สังคม ฝกความอดทนท่ีตองเผชิญกับความยากลำบาก เรียนรูการ

ฝกจิตและเจริญสติขณะกาวเดิน รวมทั้งการทำวัตรสวดมนตและฟง

ธรรมจากพระไพศาล วิสาโล เปนประจำทุกเชา-เย็น 

มารวมกันใหกำลังใจเด็กๆ และคุณครูที่ไปรวมเดิน

ธรรมยาตราในครั้งนี้ แลวรอติดตามชมภาพความประทับใจ

พรอมเรื่องเลาประสบการณการเดินธรรมยาตราไดใน

จดหมายขาวฉบับสงทายภาคเรียนจิตตะคะ 

ชื่นชมชื่นใจ 
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ทีมครู STAR 
 

  ความสำเร็จจาก

การสอนเปนทีม (Team 

Teaching) ของครูมัธยมที่

เริ่มมาตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๕๒ ตอเนื่องมาถึงป

การศึกษานี้ คุณครูภ-ู 

ภูริทัต ชัยวัฒนกุล คุณครู

ฟสิกสชวงชั้นมัธยม ได

สรุปบทเรียนจากการสอนเปนทีมของครูหนวยวิชา

ธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา คือ ฟสิกส เคมี และชีววิทยา จนเกิดเปนรูป

แบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่ชื่อวา “ทีมครู STAR” โดยคำวา 

STAR ยอมาจาก Science Teaching Achievement Rescue 
 คุณครูภูเลาถึงความเปนมาของนวัตกรรม “ทีมครู STAR” วา ศาสตร

วิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยานั้นมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันอยู ครูทั้ง ๓ วิชา 

จึงจัดตารางสอนเพื่อใหสามารถสอนเปนทีมได และวางแผนการสอนรวมกันเพื่อ

บูรณาการเนื้อหาวิชา โดยครูเจาของวิชาจะเปนผูสอนหลัก ขณะท่ีครูอีก ๒ คนจะ

เปนครูผูชวย ทั้งในแงของการเสริมขอมูลที่เช่ือมโยงไปสูศาสตรนั้นๆ การ

ชวยเหลือเด็กที่เรียนรูไดชา และการเสริมแบบฝกหัดที่ยากขึ้นสำหรับเด็กท่ีเรียนรู

ไดเร็ว ทำใหคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กไดเปนรายบุคคล 
 “หลังจากที่ครูวิทยาศาสตรรวมสอนเปนทีม เราพบวานักเรียนมเีจตคติที่

ดตีอการเรยีนรูวทิยาศาสตร โดยเฉพาะวิชาฟสกิสทีเ่ดก็หลายคนรูสกึวายาก แตเมื่อ

ตรวจมะเร็งเตานม 
 

สวนกิจกรรมพิเศษฯ รวมกับมูลนิธิถันยรักษในพระราชูปถัมภฯ โดยศูนย

ถันยรักษ โรงพยาบาลศิริราช จัดรถเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่ (Mobile 

Mammography Unit) มาใหบริการตรวจมะเร็งเตานมดวยเครื่อง Digital 

Mammogram  และเครื่อง Digital Ultrasound Real Time 4D Voluson ท่ีทนัสมยั 

ซึง่สามารถวนิจิฉยัมะเรง็เตานมไดถูกตองและแมนยำย่ิงข้ึน โดยจะมาใหบริการใน

วนัท่ี ๒๐-๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ 
โรงเรียนเพลินพัฒนา ผูปกครองและคุณครูผูหญิงที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไป สามารถ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับบริการไดที่ คุณครูภัสพร (ครูแพท) สวน

กจิกรรมพเิศษฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ (คาตรวจคนละ ๑,๘๐๐ บาท) 
 

การส

Teac

เริ่มม

๒๕๕

การ

ภูริท

ฟสิ

สรุปบทเรียนจากการสอนเปน
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ครูรวมกันสอนเปนทีม บรรยากาศการเรียนก็

ผอนคลาย นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการ

เรียนรูและสนุกกับการเรียนมากข้ึน ขณะที่

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตรก็ดีขึ้น 

โดยดูจากการวัดประเมินผลในช้ันเรียน และ

ผลการสอบ O-NET ในปการศึกษาที่ผานมา 

โดยช้ัน ๙ มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรสูงเปน

อันดับ ๒  และช้ัน ๑๒ มีคะแนนวิชา

วิทยาศาสตรสูงเปนอันดับ ๑ ของเขตพื้นที่

การศึกษาเขต ๓ กทม.” 

ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคมท่ีผานมา คุณ

ครูภูไดนำ “ทีมครู STAR” ไปนำเสนอในงาน

ประชุมนานาชาติดานการเรียนการสอน       

“EDUCA 2010” ณ ศูนยการประชุมฯ ไบเทค 

บางนา ซึ่งไดรับความสนใจจากครูวิชา

วิทยาศาสตร นักการศึกษา และคณาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานวิจัยดานการ

ศึกษา เขารวมฟงการนำเสนอเปนจำนวน

มากคะ 
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ชวนเรียนไอคิโด 
 

สวนกิจกรรมพิเศษฯ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ๕-๑๒ และผูปกครองที่สนใจ สมัครเรียนวิชา

ตอสูพื้นฐานของนักรบซามูไร ไอคิโด ซึ่งเปนศาสตรการตอสูที่เบี่ยงเบนแรงคูตอสูกลับคืนสู

ผูทำราย สอนโดย รศ.ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ หอง

อเนกประสงคใหญ นักเรียนและผูปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ คุณครู

ภัสพร (ครูแพท) สวนกิจกรรมพิเศษฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คาลงทะเบียนเรียน

คนละ ๑,๒๐๐ บาท / ๘ ครั้ง (ไมรวมชุดฝกไอคิโด (ใชชุดยูโดหรือคาราเตได) ๗๐๐ บาท และดาบไม 

ราคา ๗๐๐ บาท โดยผูเรียนจะจัดเตรียมมาเองหรือฝากสวนกิจกรรมพิเศษฯ ซื้อก็ได) 

 
 ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากสำหรับเทศกาลปใหมที่ใกลจะมาถึง ขอนำ

สมุดบันทึกป พ.ศ.๒๕๕๔ ของมูลนิธิเด็ก และเสมสิกขาลัย มาใหเลือกซื้อหากันคะ 

 • สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ป ๒๕๕๔ ชุด “หลวงตาหนาใส ในสายทางแหง

ปญญา (The Beaming Monk on the Path of Wisdom)” เพื่อเฉลิมอายุ ๗๒ ป ของพระ

พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ภายในเลมประกอบดวยนิทานเร่ือง “เด็กชายนกกับคางคก

ตัวดำ” โดยชมัยภร แสงกระจาง และภาพประกอบนารักๆ โดย ด.ช.ไมดาบ (คุณจินดา 

หาญทวิชัย) ขนาด ๓.๕ x ๖ นิ้ว พิมพสี่สีตลอดเลม ราคาเลมละ ๖๐ บาท      ส่ังซื้อไดที่ 

มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมูที่ ๖ ซอยกระทุมลม ๑๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลกระทุมลม 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.๐-๒๘๑๔-๑๔๘๑  หรือ www.ffc.or.th 
 • สมุดไดอารี่ เสมสิกขาลัย ป ๒๕๕๔  Listening with an 

Open Heart ภายในเลมพิมพขอความสื่อมุมมองหลากหลายมิติแหง

การฟงจาก ๑๒ บุคคลบนเสนทางแหงสันติวิธี  ขนาด ๑๔ x ๑๗ ซม. 

จำนวน ๓๖ หนา พิมพลายสีชมพู (Magenta) บนกระดาษสีงาชาง

ตลอดทั้งเลม ราคาเลมละ ๓๙ บาท สั่งซ้ือไดที่ เสมสิกขาลัย สำนักงาน

รามคำแหง โทร.๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕-๖, semsikkha_ram@yahoo.com 
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ตลอดสามวันของเทศกาลแหงความรื่นเริงและความสุขของชาวเพลินพัฒนา “ลมขาวเบา...เงา

เดือนเพ็ญ พ.ศ.๒๕๕๓” อบอวลไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ คุณครู คุณพอคุณแม คุณปู

คุณยา คุณตาคุณยาย และครอบครัวเพลินพัฒนา ท่ีเกี่ยวแขนจูงมือกันมารวมงานอยางคับคั่ง สมกับเปน

งานประเพณีที่ทุกคนรอคอยจริงๆ คะ 
ภาพความประทับใจที่เห็นเปนประจำในงานลมขาวเบาฯ ของชาวเพลิน คือ ความรวมแรงรวมใจ

ของครอบครัวเพลินพัฒนา ทั้งเด็ก ครู และผูปกครอง ที่รวมกันทำงาน สรางสรรคกิจกรรม และสรางสีสัน

ภายในงาน ขณะที่รานรวงและผูมารวมงานตางก็ใชภาชนะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีทั้งหิ้วถุงผา ตะกรา 

ปนโตกันมาจากบาน และบางก็เลือกใชบริการจากซุมใหเชาภาชนะขององคกรครอบครัวฯ ซึ่งชวยลด

ปริมาณขยะลงไดมาก ขอขอบคุณทุกคนที่รวมกันดูแลโลกใบน้ีคะ 

à¾ÅÔ¹µÒ à¾ÅÔ¹ã¨ 
à·È¡ÒÅ “ÅÁ¢ŒÒÇàºÒ...à§Òà´×Í¹à¾çÞ” 

ขอขอบคุณคุณยายนองภูหินฯ ท่ีทำขาวยาคู

ที่หารับประทานยากมาใหชิมกันตลอด 3 วัน 

จิตอาสาของพี่มัธยม...ท้ังงานพิธีกร ดูแลเวที 

และจัดการขยะในงาน 

ซุมใหบริการเชาภาชนะขององคกร

ครอบครัวเพลินพัฒนา...ชวยลดขยะไดเยอะ 

ขอปรบมือใหดังๆ 
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à·È¡ÒÅ “ÅÁ¢ŒÒÇàºÒ...à§Òà´×Í¹à¾çÞ” 

นานาซุมการกุศลชวย

ผูประสบภัยน้ำทวม 

 ราน ๓ ประสาน จากความรวมแรงรวมใจของ “เด็ก ครู และ 

ผูปกครอง” ในโครงการเรียนรวม ซ่ึงเปดโอกาสใหเด็กๆ มีสวนรวมใน

การทำงานกับเกมลวงไข สรางผลกำไรกวาหมื่นบาท โดยแบงรายได

ครึ่งหนึ่งสมทบเขากองทุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ๕,๘๒๓ บาท ท่ี

เหลืออีกครึ่งเก็บไวเปนทุนการจัดกิจกรรมปตอไป 

 การทำงานรวมกันของครอบครัวเพลินพัฒนา 
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à·È¡ÒÅ “ÅÁ¢ŒÒÇàºÒ...à§Òà´×Í¹à¾çÞ” 

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนสื่อสารองคกร 
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com 

ขอขอบคุณครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคนท่ีมารวมกันสรางการเรียนรูที่อบอวลไปดวยรอยยิ้มแหง

ความสุขตลอดทั้งสามวัน...แลวพบกันใหมในงาน ”ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ“  ปการศึกษาหนาคะ 

ลอยกระทงรวมกันเพื่อแสดงความกตัญู          

รูคุณตอสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณมาสูเรา 

ชาวเพลินพัฒนารวมรำขบวนกลองยาว

สูสระหนาโรงเรียน 

 รานไหนขายสินคาสงเสริมความเปนไทยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม... 

รับไปเลยรางวัล “รานคาตัวอยาง” 

สีสันบนเวทีการแสดง 


